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 سوق المؤسسات
 الصغيرة

و المتوسطة

 مزايــــا وجود سوق للبورصـــة مخصصة
للمؤسســــات الصغيـرة و المتوسطـة

الّتمويل الّتكميلي للّتمويل املصرفي؛

إتاحة فرصة استثمارية ومنفٍذ لشركات رأس املال االستثماري؛

تغيير هيكلية متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واعتماد 
املوارد الّلزمة لتنميتها؛

عامل يعزز روح االنتماء ومشاعر الفخر لدى عمال املؤسسة، 
وضمان والء املوظف لها من خلل صيغ تتيح له املشاركة في رأس 

املال؛

حتسني سمعة واستدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على 
الّصعيدين املالي و التجاري، و خاصة أن هذا األمر من العوامل التي 

تضفي املصداقية في الّسوق الوطنية و الدولية.

 شركـــــــة تسيـــيــر
بــــــورصـــة الـقيــــــم



سوق سندات رأس املال
الشـــــروط

سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
)S.P.A(  شركة ذات أسهم الّشكل القانوني

ال يوجد حّد معني رأس املال األدنى املدفوع
ليست مطلوبة  نتائج السنة املالية األخيرة

10%
احلصة املطروحة للكتتاب 
العلني من رأس املال األدنى

للسنتني األخيرتني، ما لم حتصل على إعفاء من 
جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

الكشوف املالية املصّدقة 
و املنشورة

مطلوب+ تعيني مرقّي البورصة
هيكل الّتدقيق احملاسبي 

الداخلي

50 مساهماً أو 3 مستثمرين من املؤسسات
عدد أصحاب األسهم يوم 

اإلدراج في البورصة

تخضع  الّسوق،  في  والّشفافية  املستثمرة  املدخرات  حلماية  ضماناً 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املدرجة في جدول تسعيرة بورصة 
في  عليها  ودورية منصوص  دائمة  مبعلومات  اإلدالء  اللتزامات  اجلزائر 

نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها:

ويتعنّي على جميع الشركات الرّاغبة في إدراجها في سوق املؤسسات 
بالنسبة  سواء  بورصة،  مرقّي  لها  يكون  أن  واملتوسطة  الصغيرة 

لعملية اإلدراج، وكذا طوال فترة حياتها داخل سوق البورصة. 
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إن حتويل شركة مدرجة في سوق املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 
إلى الّسوق الرّئيسية يعتمد على:

الّتواجد ملدة سنة واحدة في سوق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.	 
احلصول على موافقة جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.	 
تلبية شروط القبول في السوق الرئيسية. 	 

 شروط القبـــول في سوق المؤسســــات
الصغيــرة و المتوسطــة

التزامات المؤسســات الصغيرة والمتوسطة

مـــرقيّ البورصـــة

شركـــــــة تسيـــيــر بــــــورصـــة القيــــــم

ّالتحويل إلى الســـوق الرئيسيـــة


